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Aγαπnτoi oυvfδεf,φoι κoι αvoγvΦoτEs ιoυ

nεριοδικoΟ,

oαs εOxoμαι κα16 xειμιbvα.
Tο περιoδικo μαS, με τn vεα τoυ μoρφn, αρxlζει vα ικοvοnοιε( ακ6μο
Kot

ιous nιo διjoκoloυs αvογvιboτεS με ιnV ovαβαθμιoμ6vn δoμιi και

rεριεx6μεv6 τoυ, ΠιoτεΟω dτι αυτn n KOιVOιjργια rροonoθεια θο φ6ρει κoι

ριζικ€s αlΛογ€s

oτnv εvnμdρωon 6Πωv τωV οVαYVωστιi.lv, θο oαγnv6ψει

dlo και περιoo6τερoυs και

θα oυμβdΠΠει με τov ιρ6πo τoU σιnV εξ6flιξn

κoι

ovαβ6Θμιon τns ρεφΠεξofroγ(αs, κατι noυ 6Πoι μοs εnιθυμοΟμε. H oυμnο_
ρdoταori oαs κρ[vεται αvαγκο[ο δι6ιι τo nεριoδικ6 nρ6nει oυv6xειo vο εξε.
Π[ooεται και vα εμnf,oυιlζειαι με v6εs oκ6ψειs

και ιδ6εs, με oτ6xo

ndvια ιn βεΠιlωon τns εικ6vαs τoυ οi16 Koι τnV ο0ξnon τoυ αριΘ_
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πεοιoδικι,i.lv oε κdΘε τε0xos.
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Kl, μtΙw,mιnv ευκαιρ[ο vα δουiεψω με Περι
oιοιικο μαvιοκαιαθΠιψns, Για ευvοnιουs Π6γουs, ιο οvομα ιns
ριV oΠΟ 6 nεριnου xροvια εixα
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.θεραlευομεvns, δεv αvιιoιοιxεΙ σΙnV ΠρoγμΟιικ6ιnιο, Τnv
τηg Μαρiαg Μna0ρfiη
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Αnεvαvιl μΟU ειXα μια σUμΠOθnΙικιi κοndiα,
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Δεv ιns ορεoε vα ιnv αψ[ζουv αδiοΟ ε[ιε

oιο κεφαiι ε[ιε αιnv niοιn Στιs oυvεδρlεs μοs εixα ιlροoθε.
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v6ιov, διαψιbστnKε μαvιoKοτ6θRιψn κoι μnnκε σε Kαvovικli αγωγli με ψuxoφ6ρμαKα Kοι nορoκoio0θnσn οΠ6 τov

Ξixε κοι ιο δικο ιns xΦρο lου εμεvε εvα xιbρο ΠoU τΟV ειXε

γιατρ6 τns. Ιιs vlxιεs dβiεnε εφιο-τεs, δεv μιlορουοε vα κοιμ.θ.l rδυσ^Oi.-Oτα' zοξ;lvnοε Διου,εφJ.εS,ο, εβ]ε, ε

ιnv A αρvουμεvn εωs εvα βaθμο vο αnοδεxθει τnν αoθεvειο
τns κορns ιns, Ο lαιdραS ΙnS δεV ε[xε διοκριι6 ρ6iο Τοv

ΠεριεργεS oVιOιnιεS Δουiευε κοvοvικο οκιαωρο γυρvοιoε
o.J κΟJΟOo.lε/. Lo ΓΟoσlαθο-oε /o l^o JT θε το -εonμερι
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vα μιlορε[ vα κοιμαιαι ιο βραδυ Τns ορεoαν οι εκδρομ6s και

YVωμn ΙoU ψUXιαιρoU.
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φοιιnιρια ιns Νομικis κdιι ιο οιlοiο εixε αφfroει και
οιι εiγ'ε lοΠυ ιαd6 μυα-6, Τns αρεoε n μειαφυοικi,

Τnv dφnoε ομωs, γιαιi l-l€ov
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Tns εξnγnοο nωs δουδευουμε oια ι-lοδιο ιaι ξειιvnoομε ιnv
ΠρωΙn μOS oυvεδριο Πρωιοs μου αιοxοs riιαv ιο Kεvιρικο
Nευριιο Συοτnμα Ξιαvα lοldεs μο-dξειs και εμειvο σΙo VεUριλo σε oυvδυαoμο με ιο εvδοκριvικο Ξ Α αnοκοιμriθnκε 0ι
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κα να γυρ(oει στo σΠιιι ιns, γιαι[ δεv μnοροΟoα vα

ξεvοδοxεiο Γυριoε ιns ζnτnoα vα Πdει

στΟ

ιρεxω αια

γιαιρ6 vο κdvει

ivον ιlnεοnxο vιο vο δοιlιlε εαv το lαιδ[ε(vαι καiο. \4nriκα αιn
δικιi ιns KαΙOσιOσn γιαιi ιiιαv o μοvos ιρonοs vα εnιoκεφθεl
τnιi ιr nτnΛ rτnιl cnΛl g\/n Π |\/Γln Π
nr l, nl τ. τo -ερ 'ic,Ξn

oτοιικο με ευxορloτnoε dμωs lου δ6xθnκα αυι6 noυ μoυ ε[lε

Αnο εκεlvn τnv nμ6ρα εkα vα oVτιμετωΠισω μιο εxθρικn
oταon αlο Ιn μnΙερα και oυγxυon 0Π6 τnV Α H μnτdρα ιns ιn
βομβdρδιζε καθnμεριvα, εφευρloκονταs διαφορoυs f,ογουs
γιO Vα ιnV KαVειVo αιαματnoει, Kαι

για οτι nθεiοv vα φτιοξουv

ιο σΠιΙι

ιο κοιdφερε,
KOι n

ΙVε δικαιοΠο_

Α ΔθεΛε vα βοnθnoει

oικοvομικd, €nρεnε Vo σΙαμαιnσoυμε, Kαι ouιn τn φορd ιο
ζιiιnoε n iδια n A, Δικαιοf,oγlα n oΠo(o riιαv γεlο[α γιοι[ ιo
_oOO
ν|D ιn ρεφΓεξοioγ[ο iτοv rοlΟ μικοο Ll[ερο oμωs οι.
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Koι τnS σUμΠoροαιαθnκο.

Δεv υn6ρxει il6γos αvαφoρ6s oιo τι ε(voι μovιoKατ6Θflιψn.

εδειξε εvο αlμrου- με φωιογραφ.εs αrο
ια μ€ρn ΠoU ειXε ειlιoκεφθεi oιο εξωτερικο Ε[xε αρxloει vα

Ynαρxουv βιβiiο n ΠRnρOφOρnσn εlαρκε[για vα εvnμερωθε[
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βγο[vει για KOφε με δ0o φ(Πεs nου ε[xε και φοιvοιαv nιο nρεμn.

καιlοιοs KOι ΙO σnμαVτιKOτερΟ οΠωv, υlορxοUV Oι ειδιKOι
εnιαιιiμοvεs.
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oι πατoσoεs τns liτov noflυ oκflnρ6s και υΠiiρxαv αΠειρoι κρυoταflfloι
απo μ6oα.oμιυs δεv βιαζ6μoUv.,EΠρεΠε vα Πρoxωρnσouμε σιγ6.σιγ6.
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ιnv A δουiεψαμε δυο xροvια Σιγα-oιγd 6μoιoζε με τnv

κ6μπιo noυ μετ6 αn6 fliγo κoιρ6 επιi:αons 6ρxιζε vo

onμαvτικn εnιρροn ιnS στO Kεvτρικο Nευρικο Συoτnμο, Δεv

μετoμoρφιilvεται σε nετofl o0δo.

δουδεψο καθοiου εvεργειακα γιοι( τc οιομα αυτd riδn ε(vαι
αnoonοoμ6vα αnd ιο nεδ[o ιnS γnS. Xρειαζοvιαι γε(ωon, Ο

nTο ψndd xoρταρι κυμαι[ζει οnο
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noδιιllv ιου -μεvει ακομο κοvια σιn μnτερo ιoυ, αΠΠο nδn
lεριμεvει αvυnομοvα ιn oτιγμn lου θα μnορεoει vο γευιεi ιnv
εiευθερ(ο του,.
Ξ Α γευιnκε ιnv εΠευθερ[ο για noΛΟ Λiγo

ιο αιn oxοiri και ιiιαv noiυ
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_οi.;

δΟο μοθnμα

nερnφαvn γi ουιο oταv μου το

diεγε, Xορnκα και oυγκιvnθnκα πορα
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,Εδωoε

ιo nαγερ6 βi€μμα τns μnι€ραs
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μ€xρι
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ιnlεφωvnoε μειο οro μερ,κ6s nμερεS καr μoυ ζiτnoε
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Τα dργαvα οnοτοξlvωons riιαv onμαvιικο vα δουdευιοΟv f,ογιυ

τωv -οaiωv φOρμo,(ωV ΓOU εΓOιρVε, <δτ. το οnοio δr-.oυρ
vn,,n. ιηΓtvρq rπnv οnVΠV,l.],.ο Annδεixθn"r nlr οτlv Α ιiειιoOργnoε θειικd και οxι ορvnιικα σε σΧεσn με ιον οργοvιoμο
τns, Εnειδn oι ψυxιboειs δρoυv διαφορετικα

-o εVo κοlο
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nρooεκιικο( αιn δουf,ειd μαs' 0 nορομικροs nαρορμnιιoμοs
μnoρεl vα ειVOι KoΙoσιρOφικos, Δεv αvοlαμβαvουμε ατομα με
oxιζοωρενε.ο Δκομο t.ο. σΙ.] -oVιΟ<oΙoθ^.JΓ
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φOρεS αVαρωτιεμαι τι vα κανει n Α' Συvεxlζει vα
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αιουs εφιαΠτεs ιns n ο υnvos ιns ε[vαι nιo γflυκοs,
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I n\/n n \/n nn r λlnl nτ nnnπnnΞρl \/Π (nnτ..τtr τnν
. ,,ισoρΟo
-.Ι
n
ιδια
l(α τns nαvω oε εvα ιεvτωμεvο oκοιvi γιοτ[
γvωρiζει
noiυ καiα

τι

ιns ουμβα[vε.

F,,,'n,.ο,.l ι,lvοc Ι1ζ VΠF V.lI n n ^l,κδq
'(o

ΓTΓΠ |. ηΠΟ <OL<^ιστ,_

σ-ιΙ, ι.s Vnορμ.l, ουτo -ο.J με Ιoσo <οnο τns εφτ,αξε

μnιερα τns,

10

l.v" ,<ητoσΙασn
''

r

Παρdδεlγμα

υvdvτnoο nοiiοΟs οoθεvεls για VO γιOΙρευιι,b

αlo

τnv

οοοωoιιc uου'
Συvdvιnoα

nοilοιjs

ξεxαoμdvoυs γιο vα ξαvοθυμnθΦ τo

δρdμο μου Koι ιoV oκon6 μoυ, Συvαvιnoα πol0 αvι(oταon

για Vα oταματnoω vα αvτιoτ€κομαι,

oυvοvιnoο

nolioυs

dρvnon για vα oυvεx(oω vα δ€xομαι, oυvαvιnoα
-\/n.l

lΠn| ]c Πn|

OVoγνωρ|Oω

.lοοn

V1ακριο οκομα

nοΠυ

n, Znτnl
lπαιr \/Π τn| |c Πnnριiπl
\ ινννuY
--,,-,,-J

γι0 Vα

θonθε.ο xρειοζομουν,

οlο ιn φωτιοn, φωιiζω κdθε μου dγvωοιn

rlευρα loιιωVιαS

ΛOFUτερα τoυs κοθρεφιεs

,ου

,Ετo.,

δι6flεξo vo με θερonειioω, ΘερonεOovτos τo δ0oκoflα

τωv ovΘριirπιυv, ovo(γovτos, καΘoρ(ζovταs, υnεvΘuμ(ζovτοs, αvoγvωρ(ζovτos, κf,α(γovταs, γεflιi:vταs,
Evα ταξιδι θεροnευιικο εvθυμιoιικd οnωs

ι6nοs ιns εΕ€ΠιΕris

6in n ζωi

ο

uαs δnfrαδn,

Εvα τοξiδι οιο οrο.ο oφε[ioυ-ε

VO

-o5 [οvοθυ-.θο-με

με κdθε οφορμιi με κdθε Πoγο, Εvα ιοξιδι υlοoxεσn στnV

oυolο μαs γιο vο γivoυμε ουoιαoιικο[, θεραnευιικo[ τoυ
εαυιo0 μαs-

Θεραnευτ6s τoU εαUτoσ μαs ovoζnτoιiμε τo ογκ6Θιo
μαs για vα τo γιoτρ6ψouμε.

Ailοτε

Ε'^|'| -/.
ξl ,-,^Ξ^U lIU.ιJUι
ηΟ.ηnre,Γ''λ';.
|.UιιΛ| |PU)UUΛ|μu!.ι
υUU^U

ευκοΠα και

αδloιε

^. -_QnnΒc,r
ιιJPJtr.-υ.,
μu)t

μds καθαρiζει, μds δεΙxvει τoυs 6ρουs, ιο ορια ιo xαμnΠα
κο. το ψrlο μοs Fτο.μn VO μoS εvωoει Ko. Vo μoS δ.αxωρ[oει, αvαiογO με ΠoU εxει φταoει καvεls, πoιο μεροs τoυ

δρdμου ιου €xει καιαφ6ρει vα δει,

0ι αvθρωnοι που ζnιουv τn βοnθεια μαs ε[vαι οι δοoκαiοι
Kαι O. ρoθ1ιεs -οs τουτoxρονο lι/εροs ΙΓS -ρoσωΓι(.S
μαs θεραnε[αs, oυvοvτιoμαoτε με oκοn6 vα γιοιρευτoι!με
OμφOτερoι και vα εvωθοJμε με 6,ιι εxουμε ξεxαoει αδioι

nιο oυvειδnιo( και αΠfroι Πιγdιερo, γιοιρευομοoτε αn0

ιοv

nοvo κοθιbs δεlxvουμε ιοv ιροnο oε καnοιov, vα ξοvαβρε[
ιο θι lοοl lοn τnl, τnV ιJνF Π τn, | ^Γ Δ^c το ρniηεδα τns

Οlορξns ιου,
Διnn,, nεrn^rFοlον,ο ε,VΠ| ,,Y,"Ι"
n ΙlFnνΠ n,, niql |,εσO στoV

nvθnιllnn n nειnΛεFniοvοl θο nnεnε,

Vc]

ε,Vο| ουτο[ lο..,l

vα ρεoυν, καιι oαv ποιnιεs oτov κooμο
ακlvnιωv nεnοιθrioεωv Ν4ειαμoρφωι6s ιns αμoρ_

εxoυv κοιαφ€ρει

ιωv

φ[αs μαs. οnοκιαμε μορφn μεoα αnο ιnv ομορφιο ιns
κορδιαs μoS ΠoU εVωVει τουs κοoμουs μαs ooο αγvωoιοι
Kαι Vα ειVoι αUτ0ι.

l. l

nι]rθr

r κnrlΒ.τn

ir.τ^

πτTv ι nθε rn^η: ΓOU εVoS

cεrli].FnlnvοS oVoiο.,θ"u.l iv^v ^vθnι, ]Πn

Πn| ,

nοναει n

μεon ιου, ιο κεφοiι ΙoU' ΠoU εxει dγxοs κ,ln,; Πoια αΠn_
θειο υnαρxει μεσo μoS noυ oυvτοv[οιnKε με τnν αναγκn

κdnοιου αvθριbnoυ; H oυvειδnιοπoinon oτι αvαζnταμε ιn
θεοn-rrln nnο κοθεvοv ΠΩ,,

,

JΠq

(n'.ι νn rnv θεnοΠεUσoL_

με, ουξονει τn oυvειδnτοτnια μ]αS μαs εvι.bvει με ιnv

θεlα ..ns
Λ

rι ιoS

Ai|u' ||UιU)
-^, --

A|

||

κo. εOV ε\n|

,|

ο^nΠ-Fl,.Ιε, ΠV δεv εxε,
P UιJζι vU UζPu

ιnv κορδιd ιoU

αiri

|Γ ^θc| | |' In \/.l ρ | oστε

θεοαnε-oε,

oΠ6 τov δικο του novο. Ποιos μnoρε[ vα

εξογvioει, οv ο lδιos δεv εxει δει ιo μεγεθos τoυ δικoυ του
φdβου. Πoιοs μnoρεlvα διi-loει, αv ο [διos δεv εxει αVγVω_
ρioει ιο μεγαfrεiο του vα δεxεοοι: Πoιos μnoρε( vo oflfl6-

ξει τnv κατ6oτoon τoυ 6flfloυ, αv o (διos δεv αfll6ζει
τn ζωfr τoU; ΠOιOS μlορεi vα με θεραnεUσει oV ο [διοs
δεν θερα, ε'-lει τoV εoJτo ΙoU ,'αθε oι,γ-..
,Ετoι,

n κοθε θεραnευιικn μ€θοδοs εργοζεται μ6oα μου για
vα με μdθει Vα μOιρoζOμαι εΠι ιnS oUσιOS ιn θεραΠεUΙιKR
διivαμn nου κρυβει τo καΘει[ μεoα ιου-

FgφΩ*ξ*Π*Ψια
ng-rΙ
tr rΙpxtΙιf;ξ δUvΟ8σEιξ
Μηηωs n ρεφfiεξοfigνio oηωS ΓnV εψogμgζουμε σnμερα
txει ξεnnlfiαει αn6 τιs αρxεs τns γιdγκα και τns αγιουρβtρfiα;
"ι2

Evαρμ6vlon

,{Εvαs γιατρos noυ μεf,tτnσε αυrα τα
onμεiα ατn διdpκεια εn{oκεψfis τou στnV

lvδiα, κα86pιoε m o0vδεσn rωv onμεirιv
αuτεbv με εσωtεpικd 6ργαvα ξεκιvtbvταs
ξτoι, m ρεφfiεξofioγiα oτα ntfiματα onωs
εivαι γvtιαtri ατn Δι3on", αvαφipει o
Jahari, oxετικα μ€ τα αvταvακfiαoτικα
onμεtα oτa n€fiματα, Μfinωs μιrto3σ€ Yια
Υov Δρ Γaaifiιαμ Φιτζiραfivτ;
'lrl''

dvιωs'.αox6τωs αv ο Jοhari οvαφερ6τοv oτοv Φιιζεροdvι n

oε ηαnοιov
τnv

_ιθαvn

dlio γ.οιρo

εxε. εvδιαφεροv vα μεlειiοoυμε

oxεon ιns οεφΠεξoiογiοs με τrv |νδ[α,

γι6γκα με ιιs ρiζεs ιnS σιnV αρxοια νδiα ειvαι ευρ€ωs
ψωoιιi κbι εξαoκε[ιαι αnd ποiiοΟs oτn Δυon,,0μωs, εΠαxι_

}|

αιο πρdγμοτο ψωρ(ζουμε για ιnv αδεiφn εnιοτnμn ιns γι6
YKα, ΙnV oγιoυρβ6δo nου ε[vαι το nιο αρxα(ο καταγεγραμμε_
vο ιατρικd oΟoιnμα nρoερxdμεvο εnlons αnd ιnv lvδ[α. H

n AYιοUpβ€δα

H

Γι6γκα nεpιYpdφεται σα\l
nvειJματικn εΓ!ιστnμn, εγω
σαγ φυσικfi εnιoτfrμn

ογ.ουρβεδlκn ρεφlεξοiογ.α, ο ουνδυοομοs ογ.ουρβεδαs με
|-',η^hl u
Λ-^A^-;
ngrnirFninιiin
|υoUXrl αVαμεσα
',.-. nnn7_λae|
Υ't,,.-'-,,-t.-, ξγ9
- ,' (.rlULι |μεYu.ll
oτουs ουγxροvουs δυιικoΟs ρεφΠεξοlογουs

Tι μnoρoσv 6μωs vα πρooφfρouv oι αρx6s τoυ oρxo(ou
αυτoσ oυoτtiμoτos στoUs ρεφflεξoit6γous oliμερα;
Πρ6oφaτα προγμαιοnοιriθnκε 6vα κοιv6 oυv6δριο γιdγκα
και αγιουρβ€δα οτο Σlvιvευ ιns Aυoιροi[οs,,Εvαs αnd ιoυs

ομιinτεs, ο Paramhans Swami ΙVaheshwarananda, nαρo.
μο[αoε ιn ox6on γιογκα_αγιουρβdδα με εvα ιlουii loυ θ€f,ει
vα nειαξει, Ε[nε nωs ιo πουΠ[ xρειαζειοι δυο φιερd Tο εvα

lθγειοι γιογκα κοι ιο αlΠο ογιουρβεδα
Fl

Γιdγκα nεριγρdφειαισαV ΠVεUμoΙιKn εnιoτnμn, εvιb

n

Αγι_

oυρβ6δα oαv φυoικιi εnιoιnμn, Kοι οι δυο ομωs, €xoυv κοι_
vοιjs oιdxoυs, 6nωs ιnv lρooωπικil ευιυxiο, τnv εκnΠhρω_
ΓΙn τnι

J

ΓΙknΠnli ln.' ι.,nnnFιiq ljΠS kΓ]ι τnv εiει,θεn1α αnο τιs

|οτορικα, n nροoφορο τns Aγιουρβ6δα oιn oUγxροVn ιατρι_

ιn rλlnl lεVΛin xnlrilc n γnnπn

ΓJnτΛ\/| |]\/

n ρl lRnΛlnπ, l6ζ,

ο. μεθοδοι αvιιonψiαs και ποFlεs XειροUργιKεS ιεxvικεs,
μηoρoι,V vο εvιοπιoτουv oτο ορxο.α αρxε[α ιrs AγιουρβεδιKnS ιαιριKnS.
Στn

Λ lπn ΠnnΠτnnn|

r.α εUρεια αΠoγonτεUσn oσov αφoρα
ιο oΟγxροvο ιαιρικ6 oΟoτnμο, ΑvακαlΟψαμε ΠtυS ιο uγρriγο_
|

|tr

|

||

^^ ,^- ic,,

,^
^,,
n -^.,-i^
τoΧεια oVαKoUφισn
τωV σUμΠτωμoιωV τωV
ρ0 φιιαξιμ0", ^
αoθεvειι,bv, δεv δ[vει απαραiιnια μaκρoxρ6vια ΠΟon oε nοiΠd

nροβΠtiμαια υγε[οs. ..H ofl ιoτικli αnoκατ6αταon oι.bματos,

μυαioO κoι nvεσμoτos εivoι αυτ6 noυ ψ6xvoυμε 6floι,
τ6oo ατoμικ6 6oo και oυflfloγικ6,,, f,6ει ο Fraw|ey,

οoθ6vειεs, Kαι οι δΟο επιoιriuεs nαOαδ6xοvιαι τnv

Γn'l
Acnnncl lliq
ΔuV .n',η,,,ni
ψUυι^Uι υιμu| |ιUιε: nnl l cil lnπτc

Οnαρξιis μαs ε[vαι oυvδεδεμεvn με τoV εσωτεριKo εαUτo
, ,- ::^
Γεls l\uι
nο, νlο
-nvτ,κis
L |Pu
v ι.,\ιJ |if|υ\υιJ
ιυ Uνμ| |uv. Σηι
μu) Λuι μζ ν| |U -^
γ ι] τιs δ .Jο

ια ιου κdθε αvθριbnιvου οργαvιoμο0 Kαι ΙnV

Kαι οι διjο αvαγvωρlζουv ιn βαθιο oUvδεon αvαμεoα oιο

θα τοv βοnθιioουv vα cποκτnσεt KOι Vα διατnρnoει

olιoιικιi
κdθε
τns
δniαδιi
παραδ6xοvιαι
6ιι
nlευρd
φιΠοοοφ(ο,
.i',^, n^ anImSa
.λ;--^ T, ,^ ρi^l luΙJμUV.U ,(u. Ιl ιUoρρoΓιo,
--'^-λ' '.- ειVoι
εΠισΙnμεS
.μ.lpιUj

μυαΠο,

ιο

oι,bμα

καιιο

nvευμα,

\|\t(|\o;7o,

Ι.*Υ.>-Jμε ΠωS

υndρxουv μυριdδεs παρdγοvιεs noυ εnnρεοζουv ιnν καΠti
,ο ιaι.λ'
'^./^',, ^ L--;-^.-^
^
'^_Α-_^-^ , Γ'''
^- ΛuιuUιuU|
I VιΙJ1.-JιqUUμL
|ιU| |> ι |PUV αδ.κοιrΨUUιΛ |μu5
εξειδικευμ€vn,
||\/Γ'Π | ΓΠr|]

αVoγKn Yια
nροoωnικi πρoo6ψιon oε κdθε αoθεvιi, ιlου

ιnv καin

τnc nilπτlκn.
..,., ,j ΠρΟσεYγισnS,

0ι ρiζεs ιooο τns Γιογκα οoο και τns Aγιουρβ€δα ε[vαι αρxα[_
εs, Ο Paramhans Swami N4aheshwarananda υnοαιnοlζει 6τι
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loτoρ1α
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,:.

Πιils μos βonΘ6ει εμ6s τoυs ρεφflεξofl6γoυs n σUvεργoo(o μεταξσ Γι6γκo και Aγιoυρβ6δo; Πιils αυτ6 n
γvιbon μπoρε( vα εvσωμoτωΘε( oτιs onμεριv6s μεθoδoυs τns ρεφflεξofloγ(os κoι vo εnnρε6oει τov τρ6πo
πoυ δoυflει1oυμε;
Ξ Γι6γκα και

n

Αγιουρβ6δα αvαγvωρ[ζουv ιn onμαvιικοτnιο

. ' ΠL n( nn.nnΠ .αS KΟι αγKO.ιOζ0UV ιnV εW0ιo ιnS
..εvεργειoκlis Θεραπε(os,>. |1 ζωιικn εvεργεια ΠoU KoιΟικεi μfoο oε κdθε ζωvιαv6 οργοvιoμο ε[vαι γvωoιn oοv

τnq

ζ \,}

P.a^a [ ροvα, F J|ε

O l,O,

r ε-εξlο oε

οι1ο

.ο

ε

, lεδο

ε[αρ

αυτn Εαv n ροn ιns nρ6vo εivαι xαlορri ri μliο
καριoμ6vn το οvαn6φευκιο αlοιθiεoμα θα ε[vαι n αnουοiα

ιoιOι

OΠo

L. 5 t- /c.U >

ιJ,

F]'UU

Uv ιJργ0Vισμo,

Αnοκιο!με Πρdvα μ6oω ιωv ιροφωv και

υγριi-lv ΠoU Kαια-

VoΠωVoUμε, ιoU αερO Π0U OVαΠVεOUμε Kαι μεσω ιωV εVερ-

γειακωv μαs κεvιρωv, ιωv τo6κρα. H Πρ6vo ρ6ει μ6oα
oτo oιbμo μos διoμ6oou εvεργειακιilv καvoflιΦv noυ

fl6γovτoι nadis [v6vτιs). Αυτd
.lεδ

τα

xιiιdδεs καvαδια κοθο

ιοθιls

,oL Τo QJσ,ιΟ *O>
oιbμα Ylαρxουv 14 κυρια nads και οΠα ξεκιvοlv α16 ιο

ρ.ζο-v τα €vtp!€,OιO

μαs

α

ΠριυιΟ ισOKρO oτn βοοn ιns onοvδυiικns μαs oιnfins. Ια
vαvτιs nαρεxουv ιn ροΔ ιnS Πρovo oΠo ιo ΛUρια εvεργειακd
μαs κεvτρο τc ιοακροs, oιο διαφορα μερn και ΟργαVO τoU
οι,bμαι6s μαs' Koτ6 μ6κos τωv v6vτιs un6ρxoυv εvεργειoκo( κ6μβoι πoυ ovoμdζoγτoι marma5 [μ6ρμos).
lVαρμο onμαιvε ευοιoθnιn ri ειlαθris nεριοxn. Ξ αvαφορα
oτα onμεiο μdρμα riιαv oυνnθιoμεvn σιO OρXαια αγιουρβεδι-

_ιl^ροοοο

,εs | . oι-τO
.μεVO Δ' oτυ .ι^-]s ΠOlLτ -. S
εxουv xαθεi iογω ιns oυvεxουs ειoβοins ξ6vωv ιlοiιιι
,

O

,ε

οuιi'lv oιnv vδiα,
j_, .,
.ll n n ιαt
., .
-,
Σnr.ιJJ
rnn ||,.Ι
rl l,n
nρ.nr]r|
υ.ρcΨ|
|ζlJnδrJYUι
γVwμ|lUUvUι|UιU^ ι,T-,-,,-,,
.l:nτl
ls ^lnl|. <,| .Γ\n|,.,δl l
5.ιΠ_εrrτρnn"ι|o.OνoV.ιS
ι9νι|

9ιινν

Ρ9

νΓ

τα οιlοiο €xουv

μεγdΛn εliδραon oε nοiΠα anο ια μαρμαs

nnllRnn,nιiln

δΛοπnnτ
-Γ .J σΙo σιJμΟ

H θεραlεια μεσω ιωV μOρμOS xρnoιμοnοιε(ιαι για αιlοιοξi_

vωon ι6vωon Kαι αVαγεVVnσn τoU σuJμOΙOs
cn δnοnn rτ.\/ c\/ζ.\
c οsn qf |σnnn.ΠnΠn l
. -Υ Ι..*,

.Exει

|

onμαvιικn

| |Π n .

iοJ, 0

Koι μUo-

Fraw|ey ιοviζει 6ιι δουiειοvιαS τΟ μOρμαS μlοροΟ
με vα ε-€γξουμε ιnv nροvα και μεoω ιns lραvα εiεγxουμε
ιο αιoθnιιiρια κοι κιvnιiριο OργαVo μOS ΛOι ιεiιια οΠοκfrnρο
τ. Γτ ΓΙf.| ,ln. , OΠo^.ωVιoS ιιo. ε-ι\ΟRn -lr .lπΓn

.r Π

σ. σΙo oVJτcρο εTllεδα ι15

Ι

,o

|λ,, 1c oLVι.δ1o.S,

|ο .-αο.lοc 3ο ο^οvτο, cΙ_n, cΠ rn:',. - n , δ.n oΙoS ιO|
.n| |. τ] ΠΙ,]| .l Γ]1llrc V_-lnr, v vο δου
]|- l FΠ,lτcn,^ ""Y

iιυιουν ξε'ωρ,οιο το ιαθεvο 1ιο θεοοl εLΙ|hO'S ]Ο/oUS
KOι XρnσιμoΠoιo.Vιαι γιο ιn διαιriρnσn τnS εvεργειακns
.nV ,

αln

,f,-,
Πc
|υ| | δnl
\l nc,ndgΓnin'lnι
J-U |.UUUPζ ιU
ρ.Ψ |l\U| |UΙJι nδn

α|

IoΟρρo_,OS n ΟΠo,O

o.νδεειο. *ε

. \ ειo,

| |σ) | UU !μ UhU

VιOι σιo Χ.ριo Koι ια nοδιο καθε φορd nου κdvουμε ρεφiε
ξο.ο.,α OL ηoΓoLoν, 'ωρ S VO oυvε δr_ο_ο,οJ.-ι ι S Lε |αΞεS

δυναιοτnιεs ΠoU μαS διvουv' 0 Fraw|ey εnιonμαlvει 6ιι
..θεοοnειlτιιεs ΠεοloXεq οnωs τα ΓnaΓmas oια nοδια κοι ια

xdριο, ε[vαι oι Πιo σnμOVιιKεS για τnV εlιτευξn τns θεραnεlαs,,

ι] l cFnδnl πn

Πn.n

\/

\/n
^nnn
'"t"'"

l;nnnlnθn

\/

\

.]

τn θrnnnε ο
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εVεργoΠοιnθουv ια μαρμαs
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ΣJμφωvα με τnv Αtreya Sm th τα μαρμαS μοιαζουv με τα
onμεια βεΠοvισμΟU KOι ρεφiεξοΠογiαs, Για ιnv ακρ[βεια
σιΟ σUσΙnμo ιωv μαρμαs σΙnριΧιnKOV ο βαoικεs ορxεs
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Το Gulpha Marma βριoκειαι oιο lεΠμα ιαι εxει δJο
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Αγιουρβεδο KOι στn Gutpha |ι4arma' H Gutpha εnnρε6ζει

τιs f,ειτoυργ(εs τoU ovoΠαρoγωγικo0 oυoτliμoτos.,Ξxει
σnμoVιιKn εnilιωon oιο oκεiειικο oΟoτnμο, καθιi-ls ευvοεi
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l',/anibandha, με OμOιεS nει
ιoUp!ιεS ιo oΠoιo εnnρεοζει σnμovι|KO Ιn σωσ1"l iειτουρ-

γ[α

ιns lαidμns αvι[ ιου nεiμαιοs

2 Το Kshipra Marma βρ[oκειοι

στιS ΠαROμεS και ιο

ιlεi.

μoια KOι εxει δυo οψειs, τnv ΠαVtυ Koι ιnv καιω, Bρioκετοι
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ι-.Ι ]V LνιJιJ lLι:J lpl-l-ιUU Kαι
^- '-.^^ oαKΙUΠo- σε λεριO
κοι 16διο εvω oι εvιboειs μεταξυ τωv αiΛωv δακτυiωv
ειVαι KOι αUιεS σnμαVιικεs, Oι ρεφΛεξοiογικεs nεριoxεs
ΠoU oVιισΙoιXoΟv oε αυιd Ια σnμειO εΙvαι n βαon ιου iaιμοJ
KΟι oι ΠαVω nlευοεs oτnθουs και lΠατns Ξnions' ε[vοι
onμαvιικn ΠεριoXιi τoU ΛεμφικοΟ oυoιnμαιοs καθιbs εκεl το
A.,
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To Kshipra Marma εfl6μει τo flεμφικ6 Kοι αvαΠvεUστιK6
oιiατnμα. Εnnρεοζει εΠισnS ιΠV καρδιακn iειιουργ[ο και εivοι
υnευθ-vο γ.ο
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ιcυ 2ΟΟ6 nροoηiθε εvοs nεFοιηs |,,lΟJ l,ιr] ΙΟ
ιοι κροιωvιοs δυο oεiiδεs αιlο καιlοιο lεριοδικο

nν αvοιξn
ρcvιεβου
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εS με ΙΠ

ρ:φδεξο-οviο Ξ εικοvο εiμοιοi.iουροs

lοdiοιs

εivαι οικεiα κοι φαvταζομοι οτι δivει

ιο N4[lΞ lοοβαd-ουv θειικα ιn ρεφ-ε
ξο-ογiο και οι οnοδεKΙεS ΙΠS υlnρεoiαs μαs iιlεiοιεs]
θiiiουv vο uοιροoιουv uοζi μαs ιιs κοιvουριεs l-nροφορiεs
κοι οε εoοs xaοa οιοv

Aυιο ομωs nου ξεxιi'lριoα στΟ ouγl ει ριμεvο αρθρο σnμει_
ωιiο'', ιc ;rογραφει Γ εμ!ειρn κ Ειφροουνn \4αρθ: Σιρο
βε-ακn ' εivαι μiο ιoτορικn ldnροφορiα ιlου κaιαγραφει
Αvαφερει iοιιlον μειοξυ οii]ωv n κ' Σιροβεiοκn οιι οvοιlαρ.
σΙOτOιμιcl εικοvα οε dvα αψεiο οιlου o oθf,nτfis |πnoδdμovιos

δεxετoι μoi6ξειs oιo n6f,μα αn6 τov δoιif,o Tρov(ωvo

Ξ l-nροφορiα μοι ιlροκαiεοε εvθουοιαoμο Που βρioκειαι
n ειKOVO' ιlοιε xρονο-ογεiται ε[vαι nρογεvεoιερn OΠO τΟ

Aιγυιlιιοκο ιερογiυφικο ισΙOV
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OΙρoU Avκxαμορ
Οε

βροxωδn n-αγιο [μεγεθουs 30 ι'μ ] lου βρεθnκαv oιο Kαv
κοUv κοι ilορoυοιαoιnκoV Πρωιn φορα φειοs oιο Llmertck'

oιο oυvεδριο ιου R ΞN
ΠοΠυ oυvτομα

ειlιoκεφιnκα ιο Aρxαιοiογικο l\/ουoεiο Αθn

vιbv κοι ζnιnοα ιn βοriθεια ιωγ ειδικιbv. H

-οι

κ Σιαcιvοnου

ιlροiοιομεvn τns oυ-iογns ογγεiωv καιοiοβε

σιιrS σε ΠO o ε

16

ΙOipO τOU

Ποξευμεvεs OΠειKOVισει5
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αvοφερομουv KOι μOU ζnιnοε vα κοvω

Εvαpμοvεαn

υnομοvri Λ[γωv

iεnιωv

YιO Vα μΟU

βρει μ(α φωιογραφiο vα

ιnv δω Προγμοτικα oε iiγα δεnιd εnεoιρεψε με Ιn φωιo
γραφiα κοι καποιεs linροφορiεs.

o oυγκεκριμ6vos ερυθρ6μoρφos κρoτliραs floιπ6v,
xρovof,oγεiτoι περ( τo 510 π.X. και δυoιυxιbs βριoκειαι
και αυτοs oε μουoε[ο ιoυ εξωτερικοΟ oτο Δ, Bερο-ivο oτο

Krater StaatIiche |Vuseen, Tn φωιογρaφΙα μnοροΟμε vα τn
βρο!με oιο βιβdiο .0ι Olυμπιακοi Αγωvεs oιnv Αρxαiα

Εiidδα, ιns Εκδοιικns
μαo(ο

Αθnvιbv, oτο κεφαiαιο. nH

lροειοι

ιωv οθfrnτιbv,,
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Διοβαζοvιαs το κε[μεvο μαθα(vουμε οιι οι lρ6γοvοι μαs
εlxοv ιnv εποxri εκεlvn nοi! καin γvιbon για ιn oωoιn nροειοιμαo[α ιωv αθinιωv κοι nροo€γγιζαv

Xαγ *

ιο θεμα οiιoιικd,

Ξξειαζαv ιnv nοι6ιnια Kcι ιnV lοoοτnια ιωv αoκtiοεωv
αvοΠογο με ιnv εnοxn γvωρlζοvιαs ιο οφ6-n τns αoκnons
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oιnv υlαιθρο oε αvιlθεon με ουιriv oε κΠειoι6 xιi:ρο Πορα-

τnρουoοv το δερμα του aθδnιn [ροδιvο xρωμο lιnaρο
δερμοJ ωs μdoο για vο κρivουν oε ιι κοταoταon βρ[oκειαι o

αθΠnιns υlερκ6nωon κ,Πl.,Ξιοv oε θεon vο εκτιμnoουv
τnv nοι6ιnιο ιωv μυiυv, τουs διdφορουs τραυμαιιoμοΟs

diiα

και τιs εnιρροds nου εxει n εκαoτοιε ψυxοiογικri

ιουs

κοιdoιοon, Γvιilριζov 6μιυs κoι nιirs vο onoΘερonειioυv
τoυs αΘilnτ6s, XρnσιμoΠoιιirvτοs αvαnvευoτικ6s αoκliσειs, γUμvoστικft, μ6floξn κοι διατρoφli.
Για ια lαραnαvω Ποιnοv, φρ6vιιζε n ομdδα υποoιnριξns τοι
n οnο[α αnαριιζ6ιαv αnο τοv lαιδοιρ[βn' ιoV YUμVα

οθinτi

oιri και ιοv αiε[lιn, Το 6ργο του αΠεilτn nιοv vα οiε[φει με

f,οδιια σωμOτΟ ιωv οθιinιιbv πριv αoκnθοlv αif,α και με ιο
π€ραs ιns αoκnons για ιnν αnοθεραΠεια ιOUS, Αυιο ιο αιliο
€ργο oτnv

αρxi εξεiixθΠKε σε εlιoιnμοvικri μdiοξn τωv

μυιi.lv με αnοι6iεoμο, οι αiεlnτεs Vα μειovoμOσθοΟv oε
ιαιροdεlnτεs, ιο γυμvαoτικα oιγγρdμματα vα οvομοοθο!v

οfrειιlιικα και

n

nροlοvnοn αΠεiφεοθε και ξnραiοιφεiv,

ΠοiiοΙ αlο τουs αθinιεs που δοξdoιnκcv ι[μnoαv ιουs
γυμvοoτεs ιουs oιnvοvιαs ιο αγdiμοιο τουs δilΠα οπ6 ια
δικd ιουs. Προo6ξιε οτι ο αθinτns Jllοδεμοvιαs οΠΠο και ο

Τροv(ωvαs φορolv δρυιvο oτεφdvι, nιθοv6 oJμβοΛο κdnοι
αs ειlιτυx[αs ιου αθinτri,
Ξοv ο Τραviωvοs εξοοκεi n οxι ρεφΠεξοΠογ(α ιns εnοxns,
δεv μlορουμε vα ε[μοoιε α16iυτο oiγουροι oυγκρατουμε
6μωs οτι o καiiιτ6xvns ιns εTlοxris θεωρnoε τnv εικ6vα

ουιn xαρακιnριoιικn ξεxωριoτn ισωS λoι onμαvιικri κοι
θ6Πnοε vα ιnv αlαθοvαι[oει'
Στο Limerick βριiκαμε xροvο vα ζnτhoουμε τn γvdυμn του κ
|l/. Kυριακ[δn 6ταν ιnv ε[δε δεv εξεniαγn αvτιθειωs μαs

εinε 0ιι υnαρxουv nοdiεs τειοιεs αvαιlαροoταoειs

οlia

και

αγαiμοια που αlεικοv[ζουv, μορτυρoυv ιnv ιερcoιια γvιbon
nου ε(xαv οι lρογοvοι μOS. n oι εικοvεs oυiΠεγοvιαι για va
κlnροδοιnθοUv oε οδουs μαS>, μαS ε[lε καιαdnγοvιas

οnοιε oυvοδεlφοι υnομοvi,

Ευxaριoιο!με για ιnV nοi0τιμn βοnθεια
διαθεon'

KOι

ιnV υnεροxn

ιnv κ. ΣτοoιvοlοΟΠου, Προ[oιαμ€vn ΣυiΛογns

Αψεiωv, ιου Αρxαιοlογικου \4ουoε[ου Αθnvιbv,

Kε(μεvo, Σn0ρos Δnμnφ6κoufl os
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Πfinρoφoρks oxετικα με τnV εξif,ιξn
και τnv.:εφαρμοfn τns nαβa1ooιikfis ρεψfiεξortoγias τns Κiuαs, oΦtρα

F|

ρεφflεξoioγiα oτnv Euριilnn CIfiμερα - Aπoψειs

πoυ εκφρ6στnκαv οτo Συv€δpιo RiEΝ 2006,
Limerick, |ρilαvδiα

Συμφωvα με τn διακεκριμενn Aγγiiδα ρεφiεξoiογο κ Bery|
Crane, εnlιιμn ομιinιρια ιου oυvεδρ[ου' o ρεφiεξοroγos
ρiιinl nnΛt,l .]nl lαιlτlxδ
l
.. '- ιrn
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ιιS YVωσειS Ι0U στnV

Παραδοoιακn Kιvεζικn |αιρικn Εlειδn n lορεΙα lοiidυv
μεonμβριvιbv ακοΠουθε[ ιn φυoιoΠoγικιi ιlορε(α ιωv κυριωv
ΥF''n Vι,lv,ο-r,ιl lηr.θρτr'lVlΠq
Βρr]nv..
i nπκ. i'vτηs δοκι'l
ιuJ
Pυ| |νvgJ

iοllεon

εnιτυγxdvειαι αvταvακiαoτικn αvτiδραοn οnωs l'x.
αvαiγnolα oιοv nοvο, ιnv οnο[α εφαρμoζε με εnιιυxlα o Δρ
Φιιζiρα.vτ Σε -ια οF^. o-lilα n nοl' o-ουδα ο Δοvεζα
ορrniεfοrln"nc ι |nορ Πnι ln:nc . nΠn Π ΓΙ \/δ r..Ζ' τn\i
nαραδοoιακn κιvεζικn ιαιρικri με

ιn ρεφΠεξoiογlα αno ιο
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φΦvιαs ια n€dμαια vα βαfrιυ ndvιε ζιbvεs oε κdθε nεiμα
,int nιll v n iFr |nn lciιinl nt l cnnl Rn,ιrn ] r,lnτc ιiα
l
' - rnV
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δε-το.lv oι α-ρ.oVΟ, μαθrτεs ιrs ρεφiεξοiογ,οs

ιlΠtβ'

Σιoυs θεροnευιικουs κυκΠουs τns Kivοs εΓιKρOτει εVoS
οnουδa[οs καvοvαs oKdvοvτοs κοvε[s μαiαξειS αΠO Ιo
δαxιυΠο του nοδιου 6ωs το γ6vαια και αnd ια δαxτυlα ιου
xεριοJ εωs ια γοvαια, μnορε[ vο θεραnευoει ια nαvια, αnο
τα vυxια

ιου noδιου εωs τα μαd-ιο,,

-] ιvδικn nοροδoon
με τn oε|ρO τns

υnοoιnρiζει .,Δεv nρo
KειτOι VO nr]noιαοε. n αοθεvειο καnοιον -oυ μαiαζει ιο

'- 5:'-',
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ιUU μ.v KJ|μ..Δ-,
ιJUtU -^,
oLι, ^-,
UΠωS
oεV ΠΓ^oIOζειεVo
ερ_εΙ0 τ0V

αετο οιαv βρ[oκειαι oιn γn!,
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Sun Ssu-Mo [Su Simiao)
0 Σαv Σιμιαo [581_682 μ X ] παιδiφοιv6μεvο αιnv

εηοxn τo.,l εxοvταs οaο<inρωoε.

ιns onουδεs

ιoυ oε niικ[ο 20 ειιi.lν καιdφερε vο γ(vειγvωoι6s
ιαιροs ιns εnoxns ιιυv Ταηκ. To 652 €γραψε ιo
Ο

ar

-'r

vaο Fang και οργοτεοο το Οian J η Y

Fang, σ,vorl.κο 60 oυγγρομμοτa, Ynnρξε | αο.-

oιηs αixnμιoτns και εμειvε γνωαιos ωs ο Bοoιiιαs ιωv Bοτοvωv

Ξv*ρι,ε*ι,,a*e":

:
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Ξ lοραδooιακn ρεφδεξοdογiα τns KΙvοs lροriiθε οnο τn δια

Στnv K(vα, τo YΠoUργε(o Yγε(os xoραKτnρ(ζει
τn ρεφAεξofloγ(α ιυs εOκofln, oΠoτεRεσματιKn

γvωoιικΛ ιns ικαvοιnια, οnωs αvαφ€ρειαι σΙO βιβΠiο ιου K(ιρι
vου Αυιοκραιορο δnΠαδri nαioθnμο ζ6oιns oιnv nοΠdμn ε[vοι
εvδεικιικο onμaδι για nαρουoiα nαθογ6vου ζ6oιns oια εoωιε
οργαvο κριο lα-ομn αvιioτοιxα για nοθογ6vο κρυο oια

Koι ασφαRn μ6θoδo Yια τnv πρ6ilnψn κοι
διατnρnon τns Uγειos Kαι τnv ovτιμετωΠισn

ρικd

εoωιερικd οργοvο εvιb το αιομα με nαθnon του iεnτοι ενιε
ρου iογω nαθογ6vου κρυου nιθονοv vα εxουv αioθnμα ζεοιns
oιοv ιbμο κοι αvdμεoα oιον δεiκιn και το μικρο δακιυiο,'

αoΘεvειιilv.
ιαtοpiα ιns Yu Fι:
Τnv nριiιn καταγραφn xρnοns Yu Fu Λ lαραδοοιοιns
ρεφΛεξοiογiαs ιns K(vαs, ουvαvιd καvεis oια ιαιρικα
L}

ορxεiα του Σiμο Ιoιαv [S ma Qlan] γvωoιου ιαιρου του 2ου
n Χ.

αιωvα ο οnοiοs θεραιlευε αoθεvεls xρnoιμοιlοιιbvιαs

Yu Ξu και 6xι βεdοvιoμ6 Λ β6ιαvα' Ιnv (δια nερ(nου ιlερiοδο

ιο βιβlio ιου Kiιριvου Αυιοκροιορα

|l+75 221 π X J υnnρξε

ioωs ο nιο onμαvτικοs oιοθμοs οιnv εξ6iιξn ιns lαραδοοιακns ρεφΠεξοiογiοs ιns K[vοs εxοvιαs καιαγραψει 4
To
μεonμβριvοΟs και nαvω οn6 6ΟΟ onμεiο βεfrοvιoμοΟ,
δnμιoυργoιiv
κ6Θε 6κρo 6xει 6 μεonμβριvo0s oι ono[oι
6vo o0voflo αn6 60 onμε(o εfl€γxoυ, onμε(o Shu, αvι[,1

Τοv 6ο μ,X' ο Σαv Σιμιαο €φερε ιlioω oιnv Kivα μiο ειKοVO
ιο n6δι ιου Bουδα με ΙnV εΠιγραφn .Συvιαγn οξiαs l

OΠO

ΟΟΟ

ραβδωv xρυοοι,,

Avαφορ6s oε κιvεζικα εκlαιδευιικα βιβiiα εrιonμοivουv iιι cι
nρωιοι lεριniαvιbμεvοι θεραιlευιεs εξαoκουoOV KOι μ.Ο
μορφn μεiiοvτοiογias κοια τn oυvεδρ[α, εnειδn μnοροιo:ν

vα διαγvιboουv, με μεγd-n εΠιιUXια, μεσu] ιnS

ειlιoκοlnons κα.

διοιοροxθs ιns εvεργειοs lου εixοv εnιπτωoειs KΟι σιnγ ΠγεU

μαιικn καιοoιαon ιουs' H δραon αιιιilv ιωv μεlΠοvιο-ογωv
θεραnευιωv [n οlο[α δεv εξαoκε[ιοιoriμερο με ιnv ιοιε μορφn
ιns] ουvεβαΠε onμοvτικd oιnv εξεiιξn ιns διαγvωoιιKns KOι

σΙα αvω και κοιω ακρα. Λθγειαι 6ιι οι μεonμβριvοl
Λειιουργουv οαv κοvαΠια γιο ιn ροn του Τoι οι οnο[οι, ωoιο-

στOιΧO

οο 6xουv nnΟiεs, nου εlιιρ6lουvτnv αιJξnon n μεiωon ιns
κοvαiι'
ροris του Τοι αiΠd και ιns nοιοτnιos τOU μεoο oιο

i

"t9

,Eρευvα

Δεv nρ6κειται vα πflnoιdoει n ασΘ6vεια
κ6πoιov πoυ μoR6ζει τo π6διo τou
θεραπευιικιis ικαv6τnιαs τns nοραδooιακfis ρεφfiεξoΠo_

πριv κoιμnΘε(, 6πιυs 6ry πflnoι6ζει 6vo

γ[αs τns K[vοs. Στo Ma Yi Shen Xiang [960- 1 1 27 μ.X.) κοτογρdφnκαv οxoiοαιικd 72 ρυτ(δεs ιi γραμμoειδε(s πιυx6s. ια

ερπετ6 τov oετ6 6τov βρioκε(αι

πn

γn!

διdφoρα oxtiμαια πoδιιi.lv-xεριι,bv Kαι n ox6on ιουs με τn
διατ6ρnon ιns υγε[αs μ6oω αvαnvευαιικιbv κοι oωμαιικιbv
οoκhoεωv.
M6xρι και τιs δυvααιεlεs τωv

Σoηκ και

Nzlιvγκ,

n πρακτικri

αυτri ε[xε φτdoει αιo ζεv[Θ τns και κoτd τ6noυs f,εγ6ταv 6τι
oι μεdf,ovιοf,6γoι μπoρoUoov oυγxρ6vωs vα ε[vαι και καloI
θεραnευιεs, Στιs δυvαoτεlεs τωv N4ινγκ και Toιvγκ αvαnιΟxθnκε τo noρoδooιoκ6 μoo6ζ Tui na, ιo onolo oυvδυdαιnKε με τnV nοραδooιοκll κιv6ζικn ιαιρικιi και τn xρfion ιωv

onμεlωv Shu Aυτ6 xρnoιμoποιοιlvιαv απd τov Πο6 κοι 6xι
nn6 τnl lq lnτnnl,lc

To 1980 ακοioυθιbvιαs τnv αvοβ(ωon ιωv αoκιioεωv Τoι
Kοvγκ καιτου Yi Jing |βιβn(o τωv οiiογιi-lv], n nοραδοoιακιi
ρεφΠεξoΠoγiα ιns Klvαs αv€κιnoε τn δnμοιικ6τnτα ιns.

Σε noΠlα voooκoμε(α παραδοoιακris ιατρικfis τns xιbραs
nαρ6xovιοι oυvεδρ[εs ρεφΠεξoΠoγiαs, εvιb oε ιδιωιικ6 εn(nεδo. n αf,υo(δο Shu Ya Itang Zi Foot Therapy βρ[oκεται αιιs
5 nιo εnικερδε[s ετοιρε[εs ιoυ Xοvγκ Kovγκ με εψεγραμμ6_

vo nεiατof,ογιο 22 00Ο ατoμωv

Σnμε(o Shu
Yπdρxoυv 5 onμε[α εΛεγxoυ oε κdθε μεonμβριv6 ΠoU εVtoπ(ζovιαι αn6 τoυs ογκcbvεs και το γdvατα και κdτω αvι(oτoι_
xα, τα onοlο ovoμdζovται

Jing [nnγ6δι), Ying

(nnγ6), Shu

(ρειiμo), .ling (noτ6μι) κoι He (Θ6flooαo) απ6 κdτω nρos
τα επdvω με τo Toι vα αυξdvειαι onμε(o nρos onμε(ο.

To nρΦιo onμεlo δnΠoδri τo Jing [nnγdδι) βρ[oκεται αιιs
dκρεs ιωv δακτ0Πωv τoυ xεριο0 Kαι στo onμε[o N1 αιo
n6iμα και θεωρε[ται εξαιρετικd αnoιεiεoματικ6 εnειδfl
εvτon[ζεται oτnv εnιδερμ(δα και διεγε[ρεται εUκοf,α με κΛο_

oικoUs ρεφΠεξoioγικοUs xειριoμoOs. Τo oυγκεκριμιlvo
onμε(o αια π6διο ε(vοι πιo ιo.xυρ6 απ6 εκεlvo αια x6ρια,
ωoτ6oo για nf,ικιωμ6vο ιi αδΟvαμα dτoμα. fr οoθεvεls ιεf,μ

κo0 αιoδ[ου, καf,6 ε(vαι vα ξεκιvd κοvε(s απ6 τα x6ρια εnει
διi dxoυv ιn δΟvαμn vα μεταβαiioUV τnV ΠVεUμαιικιi κατd_

κιvεζικtis ιοιρικtis, εvΦ xαρακιnρlζετοι αnd τo Ynουργε(o

στασn Kαι ιn διdθεon oτoυs αvθριbnoυs.
Το δεiιερo onμε(o Ying [nnYri], ε[vοι εξ[ooυ δυvαμικ6 και
ndfrι υnεριαxOει αια π6δια oε oOγκριon με τα x6ρια. Εvδε(KVUται σε περιnτιboειs noυ αnαιτε[ται γρtiγoρn αlΠαγn

Yγε[αs ωs

κdnoιοs κατααιαons.

nιon αoθεvειιbv,.

To τρ[τo οnμε[o Shu [ρεΟμα] xρnoιμonοιε[ται για ιOUS
n6voυs αιιs ορθριboειs κοι ειδικd τα onμε[α στoUS γιOVγK

Σtiμερα, n ρεφiεξof,oγ[α αιnv Kivα οvαψωρ[ζεται απ6 ιo
κρdιos και αnoτεf,ε( αvαπ6onοαιo τμιiμο τns παραδooιακιis
απoτεlεoματικri και αoφαfrιis μ6θoδos
"εOκoΠn.
για τnv nρ6lnψn και διαιΔρnon τns υγε(αs καιτnv αvιιμετιi:Συvοvτdται oε 6Πα τo vooοκoμεlα nαραδooιακιis κιvεζικtis

ιαιρικris, εvιb o κ6oμos εκπαιδει]εται και μ6oω τns κραιικtis
ιndε6ραons. Eπ(ons, n εκnα(δευon ιωv τυφdιiv γιo ΙnV
επαψεΠμαιικri εξdoκnon τns ρεφΠεξof,ογ(αs €xει βonθrioει
onμοvτικd oιnv επαψεiματικιi τουs οnοκατdoταon

μεonμβριvοιjs.
Tα τ6ταρτo onμε[o Jing [πoτdμι] ε(vοι xρrioιμo γιo nροβΛftμoτα σιιS αρθριboειs, τα οαια Koι τoUS τ€voyιεs. Tα onμε[α

πoυ ε[vαι σε γιαVYK μεonμβριvουs ε[vαι xριioιμα για αVαnνευoτικα nοoβΠtiuοτα,
ε(vαι ndvτα γ0ρω απo ιoυs
αγκΦvεs και τα γdvατα, Kαι ΧρnσιμoΠoιε(ιοι γιο nροβΠtiμoτα
αιoμαxικα κοι εvιερικd.

Τo n6μnτo onμεlo
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ooτ6 noυ oxnματ(ζoυv 37 αρΘριboειs μεταξυ ΙOUS Περι
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κοψιμo Kαι Ιo Rιμoρισμo ιωV vυxιιbv oε

εUθε:α YρoUμi κο. n OΠoφUγn τωv υnερβοΛιKo oιεVtυV
ΠOΠoUτσιωV,

Mυκnτι6oειs.

οvdlτυξn ιωV μUK.ιωV εUVοειτOι αΠo ιn
θερμlοιnιο και ιnv υγροoiα, σUVθnKεS ΠoU αΠoVτωVιαι ιδιαιιεl-1
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Avαζnιrioιε ιn βοιiθεια ειδικοΟ γιο OΠOιOδnΠoιε ΠρoβRnμα

Y-ορxoυv oμωs κοι 6μ61rμοιrιο VOσnJoιO Πo- Γρoδιαθε
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ρο αιlο oUτO τoV σOKΧOρωδn διοβnτn Ξ κατaoιροφn ιωv
nεριφερικι,bv αγγειωV και vε!ρωv ΠoU ΠρoKαRει n vοoοs
-α^ΟO{ρOV.α εφOooV τα εΠιΠεδD οακxαρoυ ιoU αιJατoS βΟ._

σ,oVιoι σε OVωτερα Ιo- φ-O.or]Ο/.,OU εηιΓεδO ε.VO, Ο
-ογοs
ΙoV oΠoιΟ n OμUVα ιoU oργOVισμοΟ καθioιοιαι

για
ιοnικο δυoxερns Ωs αnοι€iεσμO, Ια nοδια ιωv διαβnιικιbv
,ηna ^l.. ^
Γ-,,.
\/Π -. ΠnnlβΛnrn
πg An |r 'ζc|c
x,μUp,Uιι:.
-L(^ΙlOσ,' r--tr, .- '- ,-.μιJctι\ r
;.
ιεζ.I nnδl, nrntππnτrnn 0c oν J_0ρ\ε| σc 0-τ0 KOΓΟιo
l

.,;ο.loLJ>
.-^,,^,:..,.
,^ Α,,-,,^^^
-^^.,^
pOριεS
'. Ll
I l]Ι |γΙ ,,-^,,
lUU -UυVΙ
lυUΠuJVιιO.
l ε Q^.
oιJσKoΠO \.

Περι

ΠιωσειS o αKρcυιnριoσμos ε[vοι n μovn f,υon για ιnV αΠo_
τροnn ιns εΠεKιOσnS τns loiμωξns, Ευv6nιο ειVOι oΙι Oι
_αρo_oVιJ
διαβ.r.l<ο. ΠρεΠε νO εφoρUoζOJV τo
rεΙρo Jε
θρnoκευιικn εURαβεια' για vα αnοφυYoUV ιnV εκδndωon
ιεΙo ιωV σoβoρωV εΠιΠROKωV,

l n.νlll-r.lτ,r"n

Γ|l l)c ειkΠνΠ

^-^

nκnn nnδl -nο(OΠεr,ο,
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ειVoι μαKρoΧροvια idγω ιnS μεγORnS OVθεKΙιKOΙnτOS ΠoU

Kατnγoρια μιKρooργαVισμωV' n
ΠρoRnψn εΠιΙUγXαVεται με ιnV εξαRειψn ιωV εUVo.KωV γι,
OUτo.S σUVθnKωV οlωs φο[vειαι OVORUΙιKOΙερO ΠOρoKdιω
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φερει σUVοΠΙιKα ια ΠαραKoιω σnμεια doοv αφoρα σιn φρovι[δα τωv ΠoδιωV.
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Πρ6Πει vα εφαρμoζouv

τα μ€τρα Uγιειvns φρovτ(δαS
τωv noδιιilv με Θρnoκευτικn ευflαβεια,
γι{Σ vα αΠoφιiγouv τnv εκδni|ιυon

ooβαριitv εΠιΠRoκΦv

ιωV εΠιΠ6δωV ιoU oUριKoU oξ6οs αιo ο[μα και

ιο n και φορμακευιικιi αγωγfi οnου xρειοζεται
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δροαιnριdιnιεS oΠιυS n dθfrnon ε[vαι δυvαιdv vα οδnγrioει
αιnv εμφαvιon οξ€ωv [n,x,, KαKωσειS nοδoκvnμικns] n xρoVιωV ΠερισΙOτικιbv [n,x, τεVOVτιιιδεS oστεoαρθριτιδεS],
Ξ nοδoκvnμικn αρθρωon oΠO τnV οnοiα διdρxεται ιο oΟvοlο

ιου βαρoυs του oι.i.lμοιos, oxnμαιlζεται απo ιnv κvnμn. ιnv
περοvn Kαι ιoV ααιραγαΠo και οnd δ0o ιoxυρoυs πlαγιoυs
oυvδdoμoυs,
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vο oυμnΛnριboει xωρ[s nρoβlitμαια ο μεoοs αvθρωnos τnv
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υnοψιαζovται

κdnοιoι ειδικο(.

Ποdid €xoυv ειnωθε[ Kαιγια ια ψnΛοιακoυvα nαnοιiιoια, με
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ποδιo0 δεv οlοκinριbvεται nριv απο ιnv niικ[α ιωv B ετΦv,
Δ|

οπdιε n εnιΠογιi υnοδnμdιωv μεxρι τnv εvniικ[ωon εxει
οκoμα μεγαΠΟιερn onμαo(α,
H φροvι.δο των
vο γivει
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γιο vα καvει τα 8 000 βtiμοια αvα

rοδ.ων ε.vαι nραγμοτ.κο αnf,^ υrοθεon οο<ε.

ιμnμα ιns καθnμεριvns ρουι[vαs, Ε(vαι αnαραιτnιn για

Τα n6δια

ιωv nαιδιιi:v ε[vαικοvιΟιερο KαιΠιO ΠROιια. oιεvε0ιnv nι€ρvο, διoτι ιo nροoθιο τμnμα ε[vοι Πιo αVε-

πιυγμ€vo oε oxεon με τo on(oθιο ιμιiμο, Γιο τnv ακρ[βεια, το

n6δι δεv αvοnιΟooειcι liriοωs ωS ιnV nδικ(α ιωv 1B_2Ο
oσXειωS οlo ιο γεγοvos οτι αnο ιnv nΠικiα τωv 1 4 €xει μnει n
niειοvdτnια ιωv nοιδιιbv αιο uεv€θn ιωV εVnRιKωV
ιoυ nοδιοιj ε[vοι dτοκιn, ε[vαι γρirγορn ιο nριi-lτο
2_3 xρ6vια εlιβραδυvει oτo 4ο 6ιοs και εnιιαxlvει ξοvα oτo
7ο ετοs, rI αvοnιυξn εl.βροδ;vει οnμοvτι,<ο ,-εXρ. ι^V εφnβε[α dnoυ και εnιιαxOvει nαiι 6ωs ιο τεlευτα[ο oιαδιο ιns
εφnβε[αs' Kοια τn διαρκεια ουιns ιns περι6δου ια υποδnμα_
H αvdnτυξn

ιO ηρε-ει vq nροoορμοζοvτοι διορκωs στo σUVεXιυS μετo,0iο
το υ_οδr*οβοiioμεvo σXnΥo lO. μεγεθos το; οδ.oυ

τn nιicFnnτΑτrι]c Ynnrnq
,-,,- nρdnει vα αnορρ(nιοvιαι οιαv δεv
ιαιριαζουv αιo μεγεθos _ oxilμα ιου ποδιoυ και 6xι 6ιαv φθε[.l
ρovιαι, Συαιlivεται on6στoon cm αv6μεoo oτo μεγoflιi-

τερo δ6κτυfio Koι τo μΠρoστιv6 μ€ρos τoU ΠοΠouτσιoιj.
Tο υ-οδnμοια θα nρε-ει vο ε[vοι ευi.γ.oιO OΙαV Περ,σιρεφOyιαι Kαι πρ6nει vο uαvοΠVθoUV,' Τα κορδοvια nρ€πει vα δεvο-

vιαι ιbαιε vα μnv εnιιρεΠoUV σto ποδι vα γlιοτρα μΠρoστO
Στnv rερ[rτωoΓ tωV KOριτσιωv, τα υnrioιακouvα ΓoΠOUτσ.Ο
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nροoθιο ιμnμο ιου nοδιoυ, κοvιαlvουv ιoυs γαoιροκvnμιουs
μυs, οdioιcbvoυv ιn φυoιoioγικιi nυεΠικn κl[on, και αυξοVoUV τO

φυoιοiογικo κΟρτωμα ιns onοvδυiικns αιιiins,

Ynεvθυμ[ζoυμε

dιι και oι oφιxι€s καiιoεs

nορεμβο(voυv

οιn φυoιoδογικιi αvαnτυξn τoυ nοδιου Tο nαιδικο noδι εivαι
ποi0 ε0nfrαoιo και δυoιυxι-bs μπoρε[ vα nαραμορφωθεi

nοlυ ε0κοΠα'
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